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ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΜΟΥΣΕΙΑ

Μουσεΐον Χώρας
Τήν ΙΟην Σεπτεμβρίου 1967 έγένοντο τά
έγκαίνια τοΟ άρχαιολογικοΰ Μουσείου Χώρας,
είς τάς τρείς αίθούσας τοΰ όποιου έκτίθενται
τά πολύτιμα εύρήματα έκ τοΰ μυκηναϊκού ανα
κτόρου τού Νέστορος καί τών θολωτών καί
θαλαμοειδών τάφων Τριφυλίας καί Πυλίας.
Ή καλαίσθητος τελική παρουσίασις τών
αντικειμένων εις τάς προθήκας καί ή έν γένει
μουσειακή διάταξις αυτών εις τούς υπάρχοντας
χώρους έκθέσεως έγένετο ύπό τού Εφόρου ’Αρ
χαιοτήτων κ. Νικ. Γιαλούρη, βοηθουμένου ύπό
τής άρχαιολόγου Άθας Μπόγρη - Γιαλούρη.
Μπενάκειον Μουσεΐον Καλαμάτας
Είς τό Μπενάκειον Μουσεΐον Καλαμάτας
μετεφέρθησαν νέα άρχαιολογικά εύρήματα έκ
περιοχών καί θέσεων τών έπαρχιών Πυλίας καί
Μεσσήνης. 'Υπό είδικού συνεργείου συντηρη
τών έγένετο στερεωτική άποκατάστασις τού
γνωστού έκ Κορώνης ψηφιδωτού δαπέδου έν
όψει τής έκθέσεως αυτού είς ειδικήν αίθουσαν
τού Μουσείου ( βλ. καί ΑΔ 22 (1967 ): Χρο
νικά, σ. 19, 21 καί 206, Πίν. 145 α).
Ωσαύτως καί διά τού αύτοΰ συνεργείου έγέ
νετο στερέωσις τού ψηφιδωτού δαπέδου τής έν
Δεσύλλμ Μεσσηνίας γνωστής έπαύλεως τών
χρόνων τής Ρωμαιοκρατίας. Διά τήν έργασίαν
ταύτην κατέστη άναγκαϊον νά άποκολληθή τό
δάπεδον έκ τής θέσεώς του, νά μεταφερθή είς
τό Μπενάκειον Μουσεΐον πρός συντήρησιν καί
μετά ταϋτα νά έπανατοποθετηθή είς τήν άρχικήν του θέσιν, είς Δεσύλλα ( βλ. καί ΑΔ, ε.ά.,
σ. 21 καί 206, Πίν. 145 β).
Μουσεΐον Πύλου
Είς τό Μουσεΐον Πύλου έγένοντο έργασίαι
καθαρισμού καί συγκολλήσεως ποικίλων εύρημάτων, προερχομένων έκ τών προσφάτων καί τών
παλαιοτέρων άνασκαφών τής περιοχής Πυλίας.
ΕΠ1ΣΗΜΑΝΣΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ

Καλαμάτα
Κατά τήν διάνοιξιν θεμελίων οίκοδομής έντός
ιδιοκτησίας Θεμ. Στεφάνή έν Καλαμάτα άπεκαλύφθησαν δύο κεραμοσκεπεϊς τάφοι τών
υστέρων χρόνων τής Ρωμαιοκρατίας, έν μέρει
διαλελυμένοι καί ούδέν κτέρισμα περιέχοντες.

Πλατανόβρυση
Είς θέσιν παρά τόν συνοικισμόν «Πλα
τανόβρυση » τής άγροτικής περιφερείας κοινότητος Χανδρινοΰ Πυλίας, όνομαζομένην « Γενί
τσαροι », έπεσημάνθη μικρός θολωτός τάφος
έχων βυθισμένην τήν όροφήν τής θόλου. Είς
τόν πέριξ τού τάφου χώρον άνευρέθησαν έν τή
έπιφανείμ τοΰ έδάφους όστρακα μυκηναϊκών
άγγείων. Ή περιοχή είς άκτϊνα 300 μ. πέριξ
τού τάφου παρουσιάζει ένδιαφέρον, έκ τών ύπαρχουσών δέ έκεί ένδείξεων φαίνεται ότι θά πρέπει
νά ύπάρχη συστάς όμοιων μυκηναϊκών τάφων.
Χώρα Τριφυλίας
Κατά γενομένην έκσκαφήν έντός τού προαυ
λίου τού Δημοτικού Σχολείου, διά τήν κατα
σκευήν σκάμματος άλμάτων, άπεκαλύφθη τυχαίως θολωτόν κεραμόκτιστον οίκοδόμημα όμοιάζον πρός κεραμεικόν κλίβανον, ή έρευνα
τού όποιου δέν έγένετο είσέτ·.
Βλισίδι
Έντός κατασκευαζομένου άλωνίου, Ιδιοκτη
σίας Παν. Παναγιωτοπούλου, παρά τήν θέσιν
Βλισίδι, τής άγροτικής περιφερείας κοινότητος Πύργου Τριφυλίας, έπεσημάνθησαν τάφοι
τών χρόνων τής Ρωμαιοκρατίας, πλήρως διαλελυμένοι, κατά τό παρελθόν.
Καρποφόρα
Είς πολλάς θέσεις τής περιοχής πέριξ τού
υψώματος Νιχώρια, έπεσημάνθησαν μυκηναϊκοί
τάφοι καί έκ διαφόρων σημείων περισυνελέγησαν όστρακα άνήκοντα είς άγγεϊα όχι
μόνον μυκηναϊκών χρόνων άλλά καί άπό τής
γεωμετρικής μέχρι καί τής ρωμαϊκής έποχής.
ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ

Έν Μεσσηνίμ έγένοντο άνασκαφαί, σωστι
κού καθαρώς χαρακτήρος, αί δύο τών όποιων
έλαβον χώραν είς τήν πόλιν τής Κυπαρισσίας
έντός τών Ιδιοκτησιών Γ. Γαλανοπούλου καί
Παν. Γιαννοπούλου, λόγφ έμφανίσεως άρχαίων
κατά τήν διάνοιξιν θεμελίων πρός άνοικοδόμησιν. Άμφότεραι αί άνασκαφαί διεξήχθησαν
ύπό τοΰ Έπιμελητοΰ ’Αρχαιοτήτων Άγγ. Χωρέμη, τή έποπτεία τοΰ ύπογραφομένου, άπεκαλύφθησαν δέ είς μέν τό οίκόπεδον Γαλανοπού
λου δύο έλληνιστικοί τάφοι, είς δέ τό οίκόπεδον Γιαννοπούλου έρείπια τριών οικοδομημάτων,
έλληνιστικών καί ρωμαϊκών χρόνων, περί τής
μορφής καί τής σημασίας τών όποιων άκολουθεΐ έκθεσις τοΰ άνασκάψαντος Έπιμελητοΰ.
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Ή τρίτη άνασκαφή έγένετο είς Καρποφόραν
Μεσσηνίας, όπου ήρευνήθη ύπό τού άνωτέρω
Έπιμελητοΰ είς μικρός μυκηναϊκός θολωτός
τάφος έκ τής έκεΐ έπισημανθείσης συστάδος.
Γ. Α. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
Οίκόπεδον Γιαννοπούλου (Σχέδ. I)1
Είς τό έν Κυπαρισσία οίκόπεδον τοΟ Π.
Γιαννοπούλου, κείμενον έν τή θέσει Μούσγα,
κατά τήν διάνοιξιν θεμελίων πρός άνέγερσιν
οίκοδομής, διεπιστώθη ϋπαρξις τοίχων άρχαίου

Σχέδ. 1. Κάτοψις άνασκαφής οίκοπέδου Γιαν
νοπούλου είς Κυπαρισσίαν
οίκοδομήματος. Είδοποιηθεΐσα ή 'Εφορεία διενήργησε διά τού ύπογραφομένου δοκιμαστικήν
άνασκαφήν τόν ’Ιούνιον τού 1967, όπότε άπεκαλύφθησαν τμήματα δύο ελληνιστικών οικο
δομημάτων ( Α καί Β) καί τμήμα τρίτου ( Γ ),
άνήκοντος είς τήν ρωμαϊκήν έποχήν.
Οικοδόμημα Α : ΤοΟ οίκοδομήματος τούτου
άπεκαλύφθη πλήρως όλόκληρος ή Α. πλευρά,
1.

Εύχαριστώ τόν Προϊστάμενον τής Ζ' Εφορείας κ.

Γ. Παπαθανασόπουλον διά τήν άνάθεσιν τής άνασκαφής.
Είς τάς έργασίας μετέσχον ή άρχαιολόγος κ. Άλκηστις
Σπετσιέρη - Χωρέμη, ώς καί ό τεχνίτης τοϋ Μουσείου
'Ολυμπίας κ. Β. Άθανασόπουλος.
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μήκους 7.50 μ., ώς καί τμήμα τής Ν., μήκους
3.48 μ. (Σχέδ. 1 ). Έκ τούτων ή Α. άποτελεΐται έκ τοΟ θεμελίου καί των ύπερκειμένων
δόμων, συνολ. ύψ. 1.90 μ. (Πίν. 108α), ή
δέ Ν. έκ τοΟ θεμελίου καϊ ένός ύπερκειμένου
δόμου, συνολ. ύψους 1.30 μ. (Πίν. 108 β).
Ή άνωδομή άμφοτέρων των τοίχων τούτων
συνίσταται έκ καλώς είργασμένων λίθινων πλίν
θων (διαστ. κατά μέσον όρον : μήκ. 1.30, πλάτ.
0,50 καί ύψ. 0,60 μ.), αί όποϊαι φέρουν έπί
τής έξωτερικής έπιφανείας αύτών περιτένειαν,
σχηματίζουσαν ίκανώς έξέχοντα καθρέπτην. Τό
οικοδόμημα τούτο είχεν έσωτερικώς δάπεδον
(Σχέδ. 1), έκ μεγάλων πωρίνων πλακών,
τμήμα τού όποιου μόνον άπεκαλύφθη, δεδομέ
νου ότι ίκανόν μέν τμήμα αύτοϋ κατεστράφη
ύπό τού Ιδιοκτήτου τού οικοπέδου κατά τήν
διάνοιξιν τών όρυγμάτων θεμελιώσεως, τό δέ
πρός Δ. τμήμα δέν άνεσκάφη λόγφ έξαντλήσεως
τής πιστώσεως. Τοϋ κτηρίου τούτου διαπιστούται χρήσις μέχρι καί τών ρωμαϊκών χρόνων,
ώς άποδεικνύεται έκ γενομένων μεταγενεστέρων
έπισκευών καί έξ ένός στομίου πίθου, άποκαλυφθέντος κατά χώραν καί χρησιμοποιηθέντος
πιθανώς ώς έπιφρεατίου μικρού φρέατος
(Σχέδ. 1, άριθ. 4), άποκαλυφθέντος παρά
τό Β. άκρον τού άνατολικοΰ τοίχου.
Οικοδόμημα Β : Τούτο εύρίσκεται Ν. τού οί
κοδομήματος Α καί είς άπόστασιν 1.80 μ. Τούτου
άπεκαλύφθη μικρόν μέρος (Σχέδ. 1, άριθ. 5 )
τής Α. πλευράς, ώς καί μέγα τμήμα τής βορείου
(Σχέδ. 1, άριθ. 6), μήκ. 7.20 μ., βαϊνον παραλλήλως πρός τήν Ν. πλευράν τού οίκοδομή
ματος Α. Έκ τούτων ή Α. πλευρά άποτελεϊται
έκ τού θεμελίου καί τών τριών ύπερκειμένων
δόμων, συνολ. ύψους 2.20 μ. (Πίν. 109 α), ή δέ
Β. έκ τού θεμελίου καί ένός έως δύο ύπερκειμέ
νων δόμων, συνολ. ύψους 1.07 μ. ( Π ί ν. 109 β ).
Έπί τής πλευράς ταύτης, τής όποιας μικρόν
τμήμα δέν άνεσκάφη έλλείψει πιστώσεως, ύπάρχει κατά χώραν έξωτερικώς άντηρίς (Πίν.
109 β), πλάτους 0,60 μ. καί ύψους τού αυτού
μετά τού τοίχου. Σημειωτέον, ότι αί πλευραί
τού οικοδομήματος Β είς τό σημεϊον έπαφής
των σχηματίζουν άμβλεϊαν γωνίαν, πράγμα τό
όποιον δεικνύει, ότι άνήκουν είς εύμεγέθη
πολυγωνικήν κατασκευήν.
Οικοδόμημα Γ: Τού οικοδομήματος τούτου
άπεκαλύφθη τμήμα τής Δ. πλευράς, μήκ. 6 μ.,
ώς καί τμήμα τής Β., μήκ. 2.30 μ., σχηματίζοντα
όρθήν γωνίαν. Άμφότεροι οί τοίχοι έχουν πλά
τος 0,50 μ., σώζονται μέχρις ύψους 0,55 μ. καί
άποτελοΰνται έξ άργολιθοδομής (Πίν. 110 α).
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Κατά τό μέσον περίπου τοϋ Δ. τοίχου εύρίσκεται κατά χώραν πεσσός ( Σ χ έ δ. 1, άριθ. 7 ),
όστις ένδεχομένως είναι παραστάς θυρώματος
(Σ χ έ δ. 1, άριθ. 8· Π ί ν. 110 α). Τό οίκοδόμημα
τοΟτο εύρίσκεται πρός Δ. τού οίκοδομήματος A
καί έχει τόν Δ. τοίχον παράλληλον πρός τόν Α.
τοΟ άνωτέρω οίκοδομήματος, άπέχοντα 4.70 μ.
άπό τούτου. Έκ τών περισυλλεγέντων όστράκων άπεδείχθη, ότι τό οίκοδόμημα είναι μετα
γενέστερον, άνήκον είς τήν ρωμαϊκήν έποχήν,
φαίνεται δέ, δτι έχει σχέσιν μέ τό οίκοδόμημα
Α είς μεταγενεστέραν χρησιμοποίησιν αύτοΰ.
Ή μή όλοκλήρωσις τής άνασκαφής έμποδίζει
τήν έξαγωγήν πληρεστέρων συμπερασμάτων.
Βορειότερον τού Β. τοίχου τού οίκοδομήματος
Γ καί είς άπόστασιν 1.90 μ. βαίνει παραλλήλως θεμέλιον τοίχου, σωζ. ύψους 0,25 μ., άποκαλυφθέν είς μήκος 2.30 μ. (Σ χ έ δ. 1, άριθ. 9).
Ευρήματα. Ή έπίχωσις είς τό Δ. τμήμα τού άνασκαφέντος χώρου ήρευνήθη μέχρι τού φυσικού
έδάφους, ήτοι μέχρι βάθους 3 μ. άπό τής έπκρανείας. Εύρέθη πλήθος όστράκων χρονολογουμέ
νων άπό τής έλληνιστικής μέχρι καί τής υστέρας
ρωμαϊκής περιόδου. Μεταξύ αύτών πολλά τεμά
χια μεγαρικών σκύφων, δστρακον έκ σκύφου
περγαμηνοΰ τύπου έχον έπ’ αυτού άνάγλυφον
κεφαλήν Σατύρου, ώς καί τεμάχιον άλλου περ
γαμηνοΰ άγγείου, τό όποιον σώζει πλήρως
παράστασιν άνδρικής μορφής, πιθανώς Ήρακλέους. Εύρέθησαν έπίσης τριάκοντα δκτώ χαλ
κά νομίσματα Ήλείων, Σικυωνίων, ώς καί Αίγίνης. Άτυχώς δέν έπετεύχθη μέχρι στιγμής ή
πλήρης συγκόλλησις καί μελέτη τών εύρημάτων.
Ή άποκάλυψις τών ώς άνω κτηρίων είναι
σημαντική, διότι πλουτίζει τάς γνώσεις μας
περί τής άρχαίας Κυπαρισσίας καί έπιβεβαιοΐ
τήν άντίληψιν, δτι είς τήν περιοχήν Μούσγας
έκειτο τό κέντρον τής άρχαίας πόλεως (βλ.
ΑΔ 17 ( 1961162): Χρονικά, σ. 96 - 98 ), δεδο
μένου, δτι τά κτήρια αύτά πρέπει νά ήσαν δη
μόσια, λόγω τής μνημειακής κατασκευής των.
ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Τάφος Λαμπροπούλου
Περί τού έν Καρποφόροι άνασκαφέντος πρω
τογεωμετρικού θολωτού τάφου Λαμπροπούλου
βλ. AAA I ( 1968 ), σ. 205 - 209.
Τάφος Βέβε (Σ χ έ δ. 2)2
Είς ιόν άγρόν Ιδιοκτησίας Ί. Βέβε έν ΚαρX
2.

Εύχαριστώ τόν

Έφορον κ. Ν. Γιαλούρην διά τήν

παραχώρησιν τής άνασκαφής ταύτης. ΕΙς αυτήν μετέσχον
ή άρχαιολόγος κ. Άλκηστις Σπετσιέρη - Χωρέμη

καί 6

ποφόρρ Μεσσηνίας είχον έντοπισθή μυκηναϊκά
όστρακα καί σωρός λίθων κατά τό έτος 1966,
δτε διηυρύνθη ή κοινοτική όδός Καρποφόρας
δημοσίας όδού Ριζομύλου - Πύλου. Ή κοινο
τική αύτη όδός, διερχομένη κατά τήν παρυφήν
τού όγρού Ί. Βέβε, διηυρύνθη είς βάρος τού έν
λόγιρ άγροΰ, όπότε διεπιστώθη ή ύπαρξις τού
ύπό έξέτασιν τάφου. Άπηγορεύθη πάραυτα ή
συνέχισις τού έργου καί τόν ’Οκτώβριον τού
1967 έγένετο άνασκαφή.
Άπεδείχθη δτι έπρόκειτο περί θολωτού μυ
κηναϊκού τάφου, διαμ. 5.10 μ., λίαν κατεστραμ
μένου καί σεσυλημένου. ’Εκ τής περιφερείας
τού θαλάμου έσώζετο μικρόν τμήμα κατά τό
ΒΑ. μέρος καί τό Ν. τμήμα μετά τμήματος τού
Ν. τοίχου τού δρόμου, ευρισκομένου είς τό
ΝΔ. μέρος τού τάφου ( Π ί ν. 110 β ). ’Εντός τού
τάφου εύρέθησαν λίθοι έκ τού καταπεσόντος
οικοδομικού ύλικοΰ, ούχί δμως είς Ικανήν ποσό
τητα έν σχέσει μέ τό μέγεθος τό όποιον πρέπει
νά είχεν ό τάφος. Συμφώνως πρός πληροφορίας
τού Ιδιοκτήτου, κατά τήν παιδικήν του ήλικίαν
(πρό τεσσαράκοντα περίπου έτών), ήλθον είς
τό χωρίον του Λαγκαδιανοί «χτιστάδες » καί
τή έντολή τού πατρός του φκοδόμησαν τμήμα
μανδροτοίχου τού άγροΰ ( μήκους 30 μ. περίπου
καί ύψους 1.60 μ.) χρησιμοποιήσαντες λίθους
προφανώς τού τάφου. Ή πληροφορία είναι
σημαντική, διότι, έάν είναι άκριβής, θά πρέπει
ό τάφος νά ήτο λίαν ύψηλός, ώστε νά παράσχη
άρκετόν όλικόν διά τήν κατασκευήν τόσον
μεγάλου μανδροτοίχου 24 κ.μ. καί νά περισσεύση καί άλλο υλικόν κατά χώραν.
Ό τάφος ήτο έκτισμένος διά σχιστόλιθων.
’Εντός τού θαλάμου διεπιστώθη μεγάλη άναστάτωσις τών λακκοειδών ταφών καί τών κτερισμάτων, δπερ δηλοϊ, δτι ό τάφος έσυλήθη,
άγνωστον πότε, πάντως πρό τής κατακρημνίσεως αυτού. Τούτο έφάνη έκ τού τρόπου, δι’ ού
είσήλθον οί συλήσαντες έντός τού τάφου.
Όρυξαν τάφρον είς τό Δ. μέρος τού τάφου,
καθέτως πρός τήν περιφέρειαν τού θαλάμου καί
ήνοιξαν όπήν εις τό τοίχωμα συσσωρεύσαντες
τό υλικόν εις τό βάθος τής τάφρου. Οΰτω
είσήλθον εις τό έσωτερικόν καί ήρεύνησαν
αύτόν έπιμελώς, άνασκάψαντες περιφερειακώς
τό δάπεδον πλησίον τών τοιχωμάτων είς ικα
νόν βάθος (0,94 μ. περίπου), άναζητοΰντες
τάς λακκοειδεϊς ταφάς.
τεχνίτης τοΟ Μουσείου Πύλου κ. Γ. ’Αλεξάκης, δστις
μετ’ έπιμελείας ήσχολήθη καί μέ τήν δυσχερεστάτην συγκόλλησιν τών άγγείων τοϋ τάφου.
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ΜΕΣΣΗΝΙΑ

Ή σκαφή δμως πλησίον των τοιχωμάτων εις
τόσον μέγα βάθος έξησθένησε τά θεμέλια καί
ίσως προεκάλεσε τήν όλοκληρωτικήν καταστρο
φήν τοϋ τάφου. Οί συληταΐ προφανώς ένδιεφέροντο μόνον δι’ αντικείμενα έκ πολυτίμου υλι
κού καί ούχί διά κεραμεικά, τά όποια συνεσώρευον είς τό κέντρον τού τάφου έντός άβαθοϋς
όρύγματος, βάθ. 0,20 μ. ( Σ χ έ δ. 2, Ζ ). Οϋτω
έλάχιστα εύρήματα έκ χρυσού καί ήμιπολυτίμων λίθων εύρέθησαν, άρκετά πάντως διά νά
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γησαν έκ τού κέντρου τού τάφου. Συνεκολλήθησαν'μέχρι τοϋδε διάφορα άγγεϊα: πέντε πρόχοι (Πίν. 111 β-γ), δύο μεγάλοι κρατήρες
καί είς μικρός, τρία τρίωτα άλαβαστρίδια,
άσκός, κυάθιον, κύλικες κ.ά. Τά άγγεϊα είναι
κακώς ώπτημένα καί διά τούτο ή φθορά των
είναι μεγάλη. Παρά ταδτα ή διακόσμησις είναι
πλουσιωτάτη μέ κοσμήματα σπείρας, τεθλασμέ
νης γραμμής, ρακέττας, φλογόσχημα κ.ά. Πλήν
τών άγγείων εύρέθησαν τρεϊς σφραγιδόλιθοι,

Σχέδ. 2. Κάτοψις θολωτού μυκηναϊκού τάφου Βέβε έν Καρποφόροι Μεσσηνίας
μαρτυρήσουν τόν πλούτον τοϋ τάφου. Λόγω
τής άναστατώσεως δέν κατέστη δυνατόν νά
διαπιστωθή άκριβώς τό σχήμα τών λάκκων,
έξηκριβώθη όμως ό άριθμός καί ή θέσις εξ
περίπου ταφών (Σχέδ. 2,Α-ΣΤ). Πιθανόν
νά ύπήρχον καί άλλαι ταφαί, καταστραφεΐσαι
παντελώς ύπό τών αυλητών. Χαρακτηριστικόν
τής μεγάλης άναστατώσεως είναι, ότι πολλά
τεμάχια άγγείων, εύρεθέντα είς τό έπίπεδον τού
πυθμένος τών λακκοειδών ταφών, συνεκολλήθησαν μέ τεμάχια εύρεθέντα είς τό κέντρον τού
τάφου έντός τού προαναφερθέντος άβαθοϋς όρύ
γματος. Τά πλεΐστα τών όστράκων περισυνελέ-

δύο έκ σαρδίου καί είς έκ στεατίτου (Πίν.
112α-γ). Χρυσούς κρικοειδής δακτύλιος, χρυσοΰν κρινόσχημον κόσμημα (Πίν. 111α),
χρυσαΐ ψήφοι περιδέραιων, ών δύο παπυρόσχημοι, δύο ψήφοι έξ άμεθύστου καί έτερος έκ
σαρδίου, ώς καί χαλκοΰν κάτοπτρον3. Ό
τάφος χρονολογείται έκ τών εύρημάτων είς τήν
YE III Β έποχήν.
ΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΧΩΡΕΜΗΣ
3.

Αί φωτογραφήσεις τών μικροαντικειμένων (Πίν. 111α

καί 112 α-γ ) έγένοντο εύγενώς ύπό τοϋ καλλιτέχνου φωτο
γράφου κ. Μαν. Βερνάρδου, τόν όποιον ευχαριστώ θερ
μώς.
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ΠΙΝΑΞ 108

ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 23 ( 1968)

Κυπαρισσία. Οίκόπεδον Γιαννοπούλου : α-β. Α. καί Ν. πλευρά οικοδομήματος A

ΑΓΓ. ΧΩΡΕΜΗΣ
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ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 23 ( 1968 )

ΠΙΝΑΞ 109

Κυπαρισσία. Οΐκόπεδον Γιαννοπούλου : α - β. Α. καί Β. πλευρά οικοδομήματος Β μετ’ άντηρίδος

ΑΓΓ. ΧΩΡΕΜΗΣ
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ΠΙΝΑΞ 110

ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 23 ( 1968)

Μεσσηνία: α. Κυπαρισσία. Οίκόπεδον Γιαννοπούλου. Οικοδόμημα Γ, β. Καρποφόρα. Τάφος Βέβε.
Ν. τμήμα

ΑΓΓ. ΧΩΡΕΜΗΣ
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ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 23 ( 1968)

Π1ΝΑΞ 111

Καρποφόρα Μεσσηνίας. Τάφος Βέβε : α. Χρυσοϋν κρινόσχημον κόσμημα, β - γ. Πρόχοι

ΑΓΓ. ΧΩΡΕΜΗΣ
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ΠΙΝΑΞ 112

ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 23 ( 1968)

Καρποφόρα Μεσσηνίας. Τάφος Βέβε : α - γ. Σφραγιδόλιθοι

ATF. ΧΩΡΕΜΗΣ
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